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Vidor Miklós: 

Bolond-bál

Bolond-bálban jártam
az este,
a szamárral táncolt
a kecske.
Három majom húzta
a nótát,
vasvillával ettek
szamócát.
Be is csípett egy-két
legényke,
lisztes zsákot húztak
a pékre,
hordón lovagolt egy
bohóc ott,
két füles dinnyével golyózott.
Nyúlfi elől iszkolt
a róka,
fején árvalányhaj-
paróka,
víg paprikajancsi
dobolt rám!-
ilyen volt a híres
bolond-bál. 
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Február havában mindannyian jelmezbe bújunk, maszkot öltünk, és vidáman 
mulatozva búcsúzunk a téltől. Azt kívánom Nektek, hogy ezen a farsangon 
is minél mókásabb, ötletesebb „álruhát” találjatok magatoknak, és ha bárki 
bolondnak nevez Benneteket, azt farsangkor ne kötekedésnek, hanem 
dicséretnek vegyétek!

Asbóth Anikó

Vidor Miklós: 

két füles dinnyével golyózott.



Rügyfakadás
Tündérkertben

Csupa különös, a népmesékből mégis jól ismert szereplő népesíti be 2010 
első napjaitól fogva a Vojtina színpadát, amely ezúttal mesebeli erdővé válto-
zik. Egy szegény ördög  - bizonyos Kámpecz nevű - veszekedős felesége által 
elzavarva próbál eleséget szerezni éhező fiainak. Találkozik egy asszonnyal 
és annak két leánykájával, de mivel azok is szegények, mint a templom egere, 
nincs mit elvennie tőlük. Elküldi hát az asszonyt a kapzsi gazdag emberhez, 
Módus Bekéhez…  Így kezdődik Tamási Áron Szegény ördög című meséje, 
s január végétől a debreceni gyerekek, pedagógusok és szülők is megismer-
kedhetnek az erdélyi író bábjátékával. A mese bábszínpadi megvalósulásáról 
az előadás rendezőjét, Árkosi Árpádot kérdeztük.

– A Vojtina Bábszínházban nem ez az 
első munkája, a társulat már ismerős-
ként köszönti.
– A Vojtinával az első közös munkám 
Petőfi Sándor komikus eposzának 
(A helység kalapácsa) bábszínpad-
ra állítása volt 2007 májusában. Az az 
előadás elsősorban az ifjúsági és felnőtt 
korosztálynak készült, és sikerrel sze-
repelt a 2007-es Pécsi Felnőtt Bábfesz-
tiválon is. Akkor fedeztem fel a Vojtina 
egészséges, jó szellemét, társulatát, ezért 
most is nagy örömmel vállaltam el az 
újabb felkérést. 

– Milyen korosztálynak fog szólni ez 
az előadás?
– Tamási Áron bábjátékot írt, így a mese 
egyaránt megszólítja az óvodásokat és az 
iskolásokat is. De mint minden mese, 
a felnőttek számára ugyanúgy tartogat 
mondanivalót…

–  Miért épp erre a mesére esett a vá-
lasztása?
– Tamási Áron a többi erdélyi, székelyföl-
di íróhoz hasonlóan közel áll a szívem-
hez. Nagyon szeretem a műveit, mint 
ahogyan az egész Székelyföldön kivirág-
zott művészetet is. Az erdélyi íróknak van 
valamilyen egyedülálló világszemlélete – 
talán a  természet tágassága, a magas he-
gyek, az erdőkből-mezőkből áradó titok-
zatosság teremti meg ezt az írókban, akik 
így cseppet sem városiak, inkább „föld-
szagúak”. A természet eme erős hatása 
mellett nagyon él a székelyföldi embe-
rekben és mindennapjaikban a szabad-
ság utáni vágy és az azért való küzdeni 
tudás. Tamási bízik és hisz az egyszerű 
emberek képzeletében, nem fél a gondo-
lati absztrakcióktól, és való világon túli, 
akár mesei ábrándok, képzetek jelennek 
meg műveiben teljesen magától értetődő 
módon. Ezt a fajta szemléletet, mintegy 
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„tiszta forrást” szeretném bábszínpadon 
is kipróbálni. Ezért kerül a Tamási által 
írt szöveg egy az egyben a színpadra, és 
az a szándékom, hogy az előadásban ez 
az ízes, ma már szinte archaikus beszéd 
jelenjen meg.  

– Kik az alkotótársai az előadás létre-
hozásában?
– A bábokat és díszleteket Grosschmid 
Erik tervezi, a zenét Szokolay Dongó 
Balázs szerzi. Előzetes beszélgetéseink 
alapján terveztük meg az előadás képi és 
zenei hangulatát. A zene és a látvány a 
már említett „székelyföldiséget” vállalja. 
Nagy munka vár azonban a színészekre 
is, akiknek a feladata ebbe az elképzelt 
szerkezetbe, ágyazatba belelehelni a me-
sét. Külön feladat lesz a Tamási-féle ízt, 
zamatot visszaadni a bábszínpadon. 

– Bábos vagy élőszereplős előadást lát-
hatunk?
– Alapvetően a bábé lesz a főszerep, de a 
színész adja hozzá az arcát, alkatát, moz-
gását. Báb és bábos folyamatosan együtt 
lesz, együtt játszik ebben az előadásban, 
a Grosschmid Erik által tervezett külön-
leges bábok segítségével, de erről többet 
nem árulhatok el…

– Tamási Áron bábjátékában biztos 
nagyon sok a furfang, a kópéság, a 
tréfa…
– Tamási egy bizakodó és humorral teli 
mesedarabot írt, így a humor nagyon 
fontos lesz az előadásban is. Nem is tu-
dok e nélkül gyerekeknek szóló darabot 
elképzelni. De vannak olyan, látszólag a 
felnőtteknek szóló dolgok – ez a mese 
is foglalkozik ilyenekkel – , amikkel a 
gyerekeknek meg kell ismerkedniük. 
Nem szabad a gyerekeket mentesíteni 
a problémákkal való szembenézéstől. 
Az azonban fontos, hogy a feloldás is 
meglegyen, meg kell mutatni, hogy szere-
tettel és tanulással felül lehet kerekedni a 
problémákon. 

Kiss Judit Erzsébet 
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MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS

Vajon honnan ered ez a népszokás, a 
busójárás? Ennek két magyarázata is 
van. Az egyik a törökűzés legendája, 
mely szerint a törökök által sanyargatott 
Mohács lakói a Mohács-szigetre me-
nekültek. Egyik este a tábortűznél egy 
álarcos vitéz lépett a menekültek elé. 
Az ő tanácsára mindannyian maszkkal 
takarták el arcukat, és az éj leple alatt 
áteveztek a túlsó partra, ahol fából fara-
gott fegyverekkel és kereplőkkel nagy zajt 
csaptak. Erre a törökök úgy megijedtek, 
hogy hanyatt-homlok menekültek ki a 
városból. 
A másik magyarázat szerint a télűzésre, 
a téltemetésre vezethető vissza ez a szo-
kás.
A busójárásban résztvevő férfiak kifor-
dított báránybőrt terítenek magukra, és 
rikító színekkel festett, ijesztő álarcot 
viselnek. A bundát derekukon kötéllel 
fogják össze, melyre tehénkolompokat 
akasztanak. A busóvezér viszi a jeladó 

kürtöt.  A felvonuláson mindenféle zaj-
keltő eszközökkel és rituális „Boa-boa!” 
kiáltással jelzik jövetelüket. 
A mohácsi Busójárást minden évben 
a farsang hétvégéjén rendezik. Ez a far-
sangvasárnapot megelőző csütörtöktől – 
melyet gyerekfarsang napjának is hívnak 
– a következő hét keddjéig, vagyis húsha-
gyó keddig tart.
A legnagyobb mulatság farsangvasárnap 
van. A busójárás fő elemei: a partraszál-
lás, melynek során a túlparti „Szigetről” 
eveznek át ladikokon a busók, ezt követi 
a jelmezes busófelvonulás, majd a far-
sangi télbúcsúztató koporsó vízrebocsá-
tása. Sötétedéskor elégetik a telet, és a 
főtéren körtáncot járnak.
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Meseföldön
Ismét felhúztuk hétmérföldes csizmánkat, hogy útra keljünk és hírt hozzunk 
Nektek jeles eseményekről, fesztiválokról, ünnepekről, melyeket az ország 
legkülönbözőbb pontjain rendeznek. Ezen alkalommal is siker koronázta 
felfedező utunkat: két olyan programot találtunk, amiket szeretnénk a fi-
gyelmetekbe ajánlani.

Hegyen-völgyön 



Remélem, mindannyian kedvet kapta-
tok ahhoz, hogy részt vegyetek 2010-ben 
a mohácsi Busójáráson! Színesebbnél 
színesebb programokkal várják a tél-
űzéshez kedvet kapó látogatókat 2010. 
február 11-től 16-ig. Különösen az első 
napot ajánlom figyelmetekbe, mert a vá-
ros utcáit a kisbusók veszik birtokukba, 
ahol szabadon farsangolhatnak. Szintén 
azon a napon lesz a gyermekfarsang és 
a busójárási eszközök bemutatója. De a 
további napokon is sok-sok programmal 
várnak Benneteket.

VI. GYULAI RENESZÁNSZ 
KARNEVÁL

A karneváli időszak a böjtöt megelő-
ző időszak, melyre a jókedv, a mulat-
ság és a finomabbnál finomabb ételek 
jellemzőek. Gyula Város Önkormányzata 
2004 óta rendezi meg a Reneszánsz 
Karnevált. 
A karneváli felvonuláson részt vesznek a 
helyi óvodások és iskolások is, mindenki 
színes, szórakoztató produkcióval készül 
a forgatagra. Azt a kort próbálják felele-
veníteni ezekben a napokban, melyben 
Gyula városa tündökölt, és végvárként je-
lentős szerepet töltött be. Az idelátogatók 
megismerkedhetnek a reneszánsz élet 
különlegességeivel: feltárul a korabeli 
kultúra, történelem, az étkezési szoká-
sok.
Az ünnepi karnevált színes, látványos 
felvonulás nyitja, amely a város főteré-
ről indul a gyulai várig, ahol reneszánsz 
vásár és egész napos programok várnak 
minden érdeklődőt. A látogatók meg-
kóstolhatják a reneszánsz kort idéző 

legkülönbözőbb csemegéket, különleges 
étkeket, finomságokat is. 
A gyerekeknek minden délelőtt külön 
programokat szerveznek (színi- és mu-
tatványos előadásokat), kézműves és 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon 
vehetnek részt, táncokat tanulhatnak, 
versenyezhetnek, és számos korabeli 
eszközt, mesterséget próbálhatnak ki.
A felnőttek pedig valódi lovagi tornán 
vehetnek részt, ahol próbákat kell 
kiállniuk, s akinek mindez sikerül, azt 
lovaggá is ütik!

Ha megjött a kedvetek a karneválozás-
hoz, akkor 2010. február 5. és 7. között 
látogassatok el Gyulára, és ne felejtsetek 
el beszámolni utána, hogy ki nyerte meg 
a lovagi tornát!

Jó mulatás mindnyájatoknak az új 
esztendő első hónapjaiban is!

Dóka Alíz
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Ahogyan az már lenni szokott, reméljük, az idén is lesz tél. Talán 
február közepéig még áldásait is élvezhetjük: legalább néhány hóem-
ber építésére szánható havat, kevéske fagyot, hogy csúszhassanak a 

szánkók és a korcsolyák.

De február közepétől Tél uraságnak semmi keresnivalója e tájon, 
s ha mégis itt maradna, reszkessen, mert jönnek a maskarások! 

Fagyos Boldogasszony Havában, annak is 10., 11., és 12. napján, 
azaz szerdán, csütörtökön és pénteken télűző farsangi játék kereté-

ben kiseprűzzük a Tél maradékát Debrecenből. 

Komédiások, csepűrágók várják a mulatni vágyó gyermeknépet 
ezeken a napokon, s a sokadalom által kiűzetik a Tél 

a Bábosházból és annak környékéről. 

Alakoskodók csapnak nagy csinnadrattát az érkező aprónépnek, és 
a sokadalom tanúja lehet egy farsangi pár esküvőjének is.  A lagziba 
várjuk a délceg huszárt a lovával, reméljük, a morcos medve koma is 

táncra perdül, s nagy tudású kecskénk sem maradhat ki a jóból!  
De hogy ki mindenki teszi még tiszteletét a mulatságban, azt meg-

tudhatja mindenki, aki eljön hozzánk.  

Eme szíves invitálás mindenkit feljogosít arra, hogy jöveteli szándé-
kát bejelentse a Vojtina fi gurásainál. 

Víg zeneszóval és jó szívvel várunk mindenkit!

A Vojtina és az ORT-IKI komédiásai



Decemberben még mindannyian alig várjuk, hogy essen a hó, s a csípős hidegben hógo-
lyózhassunk, szánkózhassunk vagy korcsolyázhassunk. Februárig persze már biztosan Ti 
is elteltek a téli hónapok örömeivel, és alig várjátok, hogy beköszöntsön a langyos, nap-
sütéses tavasz. Így van ezzel régóta minden ember, aki olyan helyen él, ahol négy évszak 
váltja egymást. 
A farsang a tavaszvárás ősi ünnepe, melyben a rémisztő maszkok, a zajkeltés és hangosko-
dás eredetileg mind a tél elijesztésére, kiűzésére szolgáltak. 
Az óvodában meg az iskolában is áll a bál farsangkor, igaz-e? Jelmezekbe, álarcokba bújik 
mindenki, és vígan táncolnak, esznek-isznak a királylányok, indiánok, tavasztündérek és 
ördögfiókák a farsangi mulatságon!
Ráadásul régen azt mondták, hogy a farsang az ördög ünnepe a sok torkoskodás meg álar-
cos tréfacsinálás miatt – ha láttatok már busó maszkot, megértitek, miért!

Nálunk itt  a bábszínházban a Maskarádé temeti a Telet, és a  A szegény ördög című 
bábelőadással várjuk a tavaszt. 
Persze a Ti segítségetekre is szükség lesz farsang környékén!
Arra kérünk Benneteket, hogy rajzoljatok, fessetek nekünk ördögfigurákat, hogy a télűző 
mulatság idején már ezekkel díszíthessük a Bábosház falait!

Képeiteket 2010. január 31-ig juttathatjátok el személyesen vagy postai úton a Vojtina 
Bábszínházba (Debrecen 4026, Kálvin tér 13.). Műveitek hátoldalára ne felejtsétek el ráír-
ni neveteket, életkorotokat, otthoni telefonszámotokat vagy egyéb elérhetőségeteket, vala-
mint a rajzpályázat címét: Az ördögbe!

Alkotásaitok közül Kemény Henrik bábművész, az ördögverő Vitéz László életre keltője és 
Láposi Terka, a Játszószínház művészeti vezetője választják majd ki a nekik leginkább ked-
veseket. A kiválasztott képek alkotóit szeretettel várjuk családtagjaikkal együtt februárban 
A szegény ördög című előadásunkra. (Az előadás időpontját a későbbiekben egyeztetjük 
a nyertesekkel.) S hogy egész biztosan ne térjen vissza már a Tél ebben az esztendőben, 
zajkeltő-hidegijesztő eszközökkel is ellátjuk a legördögebb ördögök megrajzolóit!

Elő hát a Varázsceruzát, és ne feledjétek a közmondást: 
Nem olyan fekete az ördög, mint amilyennek festik.
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Varázsceruza
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Az előző számban a Vojtina Bábszínház honlapjának Felnőttoldalával 
ismerkedtünk meg, most pedig a Gyerekoldalt szeretnénk Nektek 
egy kicsit közelebbről bemutatni. Kattintsatok tehát számítógépetek 
internetböngészőjére, s üssétek be: www.vojtinababszinhaz.hu! 
Indulhat a barangolás!

A Gyerekoldalt elérhetitek közvetlenül is 
a www.vojtinababszinhaz.hu/gyerek cí-
men. Ha megérkeztetek, ne felejtsétek 
el bekapcsolni a hangszórókat sem, hi-
szen Reschofsky György minden animá-
ciós oldalhoz csodaszép zenét szerzett. 
A látványt, az animációkat Kovács Lajos 
grafikusnak köszönhetjük – az ő rajzai 
már ismerősek  lehetnek Számotokra a 
Bábosházi Figyelő hasábjairól. 
A Főmenü egy igazi gyerekszobában fo-
gad Benneteket, amelyen Hüvelyk Matyi 
kerekezik át. (Jaj, óvatosan Matyi, bele 
ne ütközz a fiókos szekrénybe!) S már 
lebegnek is ki a fiókokból a menüpontok: 
Vojtina, Programok, Óperencia, Kapcso-
lat… 
A Vojtina menüpontot választva megis-
merkedhettek egy kicsit bővebben tár-
sulatunk tagjaival, sőt, a Meseország 
vándorai című rovatban olyan vendég-
művészekről olvashattok, akik egy-egy 
előadásban voltak alkotótársaink. 
A Programok menüpontban Pinokkió és 
a Tücsök vár Benneteket, s invitál elő-
adásainkra, játszószínházi alkalmainkra, 

kiállításainkra és egyéb programjainkra. 
Az Óperenciában Tündér Lala repked 
a menüpontok közt: Pályázatok – itt 
aktuális rajzpályázati felhívásunkat ta-
láljátok meg;  Játékok – képkirakó játé-
kokon próbálhatjátok ki ügyességeteket; 
Kaláris – ebben a rovatban a társulat 
mesélik el Nektek legkedvesebb történe-
teiket; Barangoló – Láposi Terka vezeté-
sével ismerkedhettek meg mesei világunk 
titkaival.
A Kapcsolat oldalon Paprikajancsi és Lili-
ána, a cirkusz hercegnője fogadják a ven-
dégeket. (Természetesen csak akkor, ha 
nem játszanak éppen a bábszínházban.)
Itt küldhettek Képeslapot barátaitoknak 
vagy készíthettek bejegyzést a Vendég-
könyvbe, és Házirendünkkel is megis-
merkedhettek.
Bármelyik oldalon a bal alsó sarokban álló 
kis Vojtina-várra  kattintva visszajuthattok 
a Főmenübe, s onnan a Főoldalra.

További kellemes időtöltést a világhálón! 

Kiss Judit Erzsébet  

KATTINTGATÓ
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Van egy mese, amit gyerekkoromban 
szinte félévenként elolvastam újra és 
újra, mert azon túl, hogy izgalmas 
volt, fordulatos – nos, azon túl meg-
fogalmazott az írója egy olyan gondo-
latot, amit azt hiszem, egész életemre 
a magamévá tettem:
„Az emberek is tündérek. Fiatal 
tündérek, ..., még annyira fiatalok, 
hogy csak egymás nyelvét értik, tün-
dértestvéreik meg az állatok nyelvét 
nem, a szokásaik is vadak… Saj-
nos még kicsit kezdetlegesek, olykor 
egymást is szurkapiszkálják… De 
majd megszelídülnek egészen. Száll-
ni már tudnak, mint mi, az űrben 
kalandoznak, tűzzel fűtik a világu-
kat, parancsszavuktól megváltozik 
az időjárás, termővé lesznek a siva-
tagok…
És holott csak néhány évtizednyi 
életük van, s abban is akad bánat, 
csalódás, kudarc éppen elegendő, 
nagy és nemes célokért szó nélkül 

odaadják az egyetlen, kurta kis éle-
tüket is.
Ha nem gondolkoznak, rossz tün-
dérek, ha gondolkoznak, mindig 
jók…”

Szabó Magda Tündér Lala című mese-
regényének csodálatos sorai a fentiek. 
A főhős,  Lala, a tündérkirályfi mindig 
mást akar csinálni, mint ami egy tün-
dérhez illik. Nyughatatlan, kíváncsi, 
szeret hegyet mászni, kopoltyú nélkül 
úszni, sőt, a szabályokat megszegve 
még Tündérország határáin túlra is 
elkalandozik. Különös viselkedésével 
egyre több gondot okoz édesanyjának, 
Írisz tündérkirálynőnek és a sokat ta-
pasztalt főtündéreknek, s amikor egy 
napon emberekkel találkozik, akarat-
lanul is olyan bonyodalmakat indít el, 
amelyek egész Tündérország békéjét 
felkavarják. A történet végére persze 
kiderül, miért más Tündér Lala, mint 
a többi tündérgyerek, s hogy milyen 

Van kedvetek ismét képeket nézegetni, bábok és bábosok, mesék és 
előadások titkait kifürkészni? Akkor helyezkedjetek el kényelmesen 
kedvenc kuckótokban, és nézzétek figyelmesen a fotót, amit Papp Me-
linda mutat Nektek! Ő kísér el most Benneteket abba a világba, amit 
a kép megmutat – és abba a titokzatos, a kép mögött rejtőzködő Má-
sikba is…
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szoros szálak is fűzik össze az embe-
reket és a tündéreket…

A kép, amit választottam, a Vojtina 
Bábszínház Tündér Lala című báb-
előadásának egy pillanatát örökítette 
meg. Szabó Magda művét Jámbor Jó-
zsef állította bábszínpadra 2003-ban, 
és mivel a Duna Televízió felvételt ké-
szített az előadásról, talán Ti is láthat-
tátok vagy láthatjátok még a jövőben.

Mik az első élmények a szemeink szá-
mára a kép láttán?
A fotót készítő ember valószínűleg 
közelről készítette a felvételt, vagy úgy 
változtatta az objektív gyújtótávolságát 
(zoomolt), hogy az felnagyította a tá-
volabbról fotózott, ezért kisebbnek 
látszó képet. A lényeg az, hogy szinte 
karnyújtásnyi távolságra érezhetjük 
magunkat az itt látható emberektől és 

báboktól, szinte mi is benne vagyunk 
a képben, csak nem látszunk. A ben-
sőségesség érzete sugárzik felénk, hi-
szen az előadásnak épp azt a jelenetét 
látjuk, amikor Írisz tündérkirálynő, 
és Gigi, az igazmondó egyszarvú bizal-
masan beszélgetnek Tündér Laláról, a 
királynő kisfiáról és Amalfi kapitány-
ról, Írisz titkos szerelméről.

A kép középpontjában, azaz fókuszá-
ban a két báb, Írisz és Gigi található, 
mögöttük 3 nő, a bábok mozgatói. 
A bábokat a hagyományos japán 
bunrakutól ihletve tervezte Bodor 
Judit bábtervező, de természetesen a 
rendezői elképzeléshez és a mi ha-
gyományainkhoz alakítva. Az eredeti 
bunrakuban a 120-150 centiméter 
magas, szinte teljesen természethű 
faragott figurákat 3 játékos mozgatja 
(a főmozgató a báb fejét és jobb kezét, 



a balkézmozgató a bal kezét, a láb-
mozgató a két lábát, de a szem, száj 
vagy az ujjak is mozgathatók). A játé-
kosok a főmozgató kivételével fekete 
ruhában és csuklyában játszanak, be-
leolvadnak a megvilágított bábok mö-
gött a sötét háttérbe, így olyan, mintha 
a báb „magától”mozogna. A bunraku 
színpada is sajátos, mélységben befelé 
haladva térbeli szintekből és kis folyo-
sókból áll, s a bábosok főleg síkban 
mozognak benne.

Bodor Judit egyszerűbb, két ember ál-
tal életre kelthető bunraku-figurákat 
tervezett, hiszen mivel Tündérország-
ban játszódik a történet, szereplői 
nem a lábaikkal haladnak előre, ha-
nem tündérek lévén szárnyuk van, így 
repülnek, lebbennek. Ezért nem volt 
szükség lábmozgatóra sem, a bábu-
nak lelket, hangot adó játékos moz-
gatja a testet és a bal kezet, segítője 
pedig a jobb kezet. A mese azon sze-
replői, akik nem „emberformájúak”, 
egyetlen mozgató-színész segítségével 
kelnek életre, és technikailag is jóval 
egyszerűbbek.

A színpad a tündérvilág légies, köny-
nyed jellegének megfelelően csupán 
színes, sárgás-narancsos-bordós 
organza anyagok rétegzettségéből 
épül fel, néhány helyszínjelzéstől el-
tekintve nincsenek tömör, anyagszerű 
díszletelemek.
Térjünk vissza azonban a képünkhöz, 
s haladjunk a középpontból kifelé!

A királynőt formázó bábu törékeny, 
nyúlánk, finom, ez még ülő helyze-
tében is látszik rajta. Arca fiatal női 
arc, hatalmas szemekkel, ami mély, 
varázslatos tekintetet kölcsönöz a 
bábnak.
Hajfürtjei apró gyöngyökből állnak, 
ruhája is csupa gyöngy, ezüstös csil-
logás, áttetsző, narancsvirágszínű, fé-
nyes organza.
Gigi, a kis egyszarvú is hasonló mi-
nőségű anyagokból formáltatott: ő 
maga fehér színű, arannyal-ezüsttel 
díszített zöld bársonytakaró borítja 
testét, szeme, akárcsak Íriszé, nagy és 
csillogó. (Az egyszarvú, ez a négylábú, 
a feje közepén egyetlen, csavart szar-
vat viselő mesebeli állat állítólag vala-
ha tényleg élt Afrikában, illetve Ázsia 
egyes vidékein. A szűziesség, tisztaság 
jelképe, számos legenda fűződik hoz-
zá, például hogy tompa, ártalmatlan 
szarvának pora minden mérget kö-
zömbösít. Kínában az ország egységé-
nek jelképe. Talán nem véletlen, hogy 
mesénkben addig mennek rendben a 
dolgok, míg a kis Gigit nem száműzik 
az országból…)

Írisz és Gigi viszonya bizalmas: a tün-
dérkirálynő megsimogatja az egyszar-
vú fejét, Gigi pedig megérinti Íriszt a 
mellső lábával. Egészen közel ülnek 
egymáshoz, elől, a színpad szélén – 
távol mindenkitől, hogy titkaikat ne 
hallja más…
Ha a mágikus körből kijjebb tekin-
tünk, megpillantjuk a három moz-
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gatót, három nőt, akik a bábok mö-
gött térdelnek a földön. Sötét színű 
ruháik válla furcsán kicsúcsosodik. 
Hogy miért? Az előadás végére talán 
összeállnak a kirakó darabjai a figyel-
mes néző számára, miután megtudja, 
hogy az emberek is tündérek, csak 
még nagyon fiatal tündérek …
(A jelmezek a szárnycsonkszerű vál-
lakkal Fekete Dóra fantáziáját dicsé-
rik.) 

Jobb oldalon lehunyt szemmel Írisz 
királynő életre keltője látható, a ki-
rályné koronája mögötti fej a segítőjéé 
(Papp Melinda és Nagy Viktória Éva). 
Bal oldalon Gigi mögött lehajtott fejjel 
Gigi „lelke”, Tóth Krisztina. Emberi 
mivoltukban sokkal jobban vonzhat-
nák a nézők tekintetét, hiszen „mé-
retben” nagyobbak, és a mimikájuk, 
azaz arckifejezéseik jóval intenzíveb-
bek lehetnének, mint a bábok finom 
mozgásai. Mégis, a kép kompozíciója, 
azaz felépítése, a rajta lévők egymás-
hoz való viszonya miatt a bábokra 
figyelünk először. A mozgatók arcán  
itt az az összpontosítás látszik, amivel 
érzelmeiket a bábon át áramoltatják 
a nézők felé. Médiumai, papjai báb-
juknak, mély alázattal adják hang-
jukat, fizikai erejüket ahhoz, hogy – 
mint az eredeti bunrakuban – a báb 
„magától”mozogjon, éljen, hogy való-
ban Írisz királynő és Gigi beszélgessen 
Tündérországban, nem pedig Papp 
Melinda és Tóth Krisztina a Vojtina 

színpadán. (Ráadásul Írisz bábjának 
két mozgatója teljes egységben kell 
mozogjon, érezzen, gondolkodjon, 
még ha a gondolat csupán egyikük 
hangján szólal is meg.)
Valószínűleg a nézőtéren ülő nézők 
nem is vették észre ezt a pillanatot, 
amikor a lehunyt szemű bábos tényleg 
a bábja szemével lát, csak a fényképe-
zőgép ébersége örökítette meg…

S ha még tovább szélesítjük a látóme-
zőnket, áttetsző, világos színű anyago-
kat látunk a bábosok mögött: ezek a 
királyi palota „falai” Tündérország-
ban. Ettől a kevéssé kézzelfogható, 
kevéssé anyagszerű tértől – melyben 
az egyetlen fix pont a talaj, a színpad 
széle, ahol bábosok és bábjaik helyet 
foglalnak – egyfajta időtlenség-érze-
tünk is támadhat. Joggal, hiszen Tün-
dérországban az időt máshogy mérik, 
mivel mindenki halhatatlan…

Számos apróság, érdekesség bujkál 
még képünk rejtett zugaiban, de tud-
játok, mit?
Olvassátok el a Tündér Lalá-t, s utána 
vegyétek elő újra újságunkat!
Talán egész más szemmel figyelitek 
majd ezt a képet, az embereket – és 
a tündéreket…

Papp Melinda
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JANUÁR

10. vasárnap 10.00 óra  A kisgömböc

17. vasárnap 10.00 óra  Girgác Lacku
    A Kabóca Bábszínház (Veszprém) vendégjátéka

24. vasárnap 10.00 óra  Viadal, avagy a kakas, a császár és a  
    gyémánt félkrajcár
    A Ládafia Bábszínház (Biatorbágy) vendégjátéka

 
31. vasárnap 10.00 óra  Szegény ördög
    BEMUTATÓ
 

FEBRUÁR

2. kedd  10.00 óra  Szegény ördög
    Pillangó bérlet
    Babszem Jankó A bérlet 
    Aranyhal A1, A2 bérlet
    Csipkerózsika A1, A2 bérlet
  14.00 óra  Szegény ördög 
    Csaba királyfi A1, A2, A3, A4 bérlet
    Szivárvány bérlet
    Csodaszarvas A1, A2, A3, A4 bérlet

3. szerda  10.00 óra  Szegény ördög
    Vitéz Szabócska bérlet
    Bolond Istók bérlet
    Álomjárók bérlet
    Hegedűs Ember B1, B2 bérlet
    Csodamalom bérlet
  14.00 óra  Szegény ördög 
    Csaba királyfi B1, B2, B3, B4 bérlet
    Mézeskalács B1, B2 bérlet
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4. csütörtök 10.00 óra  Szegény ördög
    Aranyhal C1, C2 bérlet
    Kondás Jankó bérlet
    Száncsengő bérlet
  14.00 óra  Szegény ördög 
    Csaba királyfi C1, C2 bérlet
    Békakirály bérlet
    Kék liliom bérlet

5. péntek  10.00 óra  Szegény ördög
    Maskara bérlet
    Kukac Matyi bérlet
    Csipkerózsika D1, D2 bérlet
    Brémai muzsikusok bérlet 
  14.00 óra  Szegény ördög 
    Csaba királyfi D1, D2, D3 bérlet
    Pelikán bérlet
    Kiskarácsony bérlet

7. vasárnap 10.00 óra  Szegény ördög

10. szerda 10.00 óra  Gyermekmaskarádé 
  14.00 óra  Gyermekmaskarádé

11. csütörtök 10.00 óra  Gyermekmaskarádé
  14.00 óra  Gyermekmaskarádé

12. péntek 10.00 óra  Gyermekmaskarádé
  14.00 óra  Gyermekmaskarádé

14. vasárnap 10.00 óra  A kisgömböc

16. kedd  10.00 óra  Szegény ördög
    Manócska bérlet
    Napfény bérlet
    Kökörcsin bérlet
    Igazmondó juhász bérlet 
  14.00 óra  Szegény ördög 
    Táltos bérlet
    Prücsök A bérlet
    Kis hableány A bérlet
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17. szerda 10.00 óra  Szegény ördög
    Feketerigó bérlet
    Fehérlófia bérlet
    Babszem Jankó B bérlet
  14.00 óra  Szegény ördög
    Benedek Elek bérlet
    Parittyás Vince bérlet 
    Toldi Miklós bérlet

18. csütörtök 10.00 óra  Szegény ördög
    Rózsahegy bérlet
    Csipkerózsika C1, C2 bérlet
    Róbert Gida bérlet
    Gőgös Gúnár bérlet 
  14.00 óra  Szegény ördög
    Gézengúzok C bérlet
    Csodaszarvas C1, C2, C3 bérlet
    Hüvelyk Matyi bérlet

19. péntek 10.00 óra  Szegény ördög
    Hamupipőke bérlet
    Tapsifüles bérlet
  14.00 óra  Szegény ördög
    Katica bérlet
    Szalma király bérlet
    Csodaszarvas D1, D2 bérlet
    Erős János D bérlet
    János Vitéz D bérlet

21. vasárnap 10.00 óra  A magányosan sétáló macska
    A Tintaló Társulás (Kecskemét) vendégjátéka

23. kedd  10.00 óra  Szegény ördög
    Furulyás Palkó bérlet
    Babusgató bérlet
    Napsugár bérlet
    Hajnalcsillag bérlet 
  14.00 óra  Szegény ördög 
    Pinokkió bérlet



16

24. szerda 10.00 óra  Szegény ördög
    Lurkók bérlet
    Bóbita bérlet
    Álomlátó fiú bérlet
    Paprikajancsi bérlet
  14.00 óra  Szegény ördög 
    Erős János B1, B2, B3, B4, B5 bérlet
    Kis hableány B1, B2 bérlet 
 
25. csütörtök 10.00 óra  Szegény ördög
    Varázsceruza bérlet
  14.00 óra  Szegény ördög 
    Erős János C1, C2, C3, C4 bérlet
    Tündérrózsa bérlet

26. péntek 10.00 óra  Szegény ördög
    Kockásfülű nyúl bérlet
    Bálványosvár bérlet
    Altató bérlet 
  14.00 óra  Szegény ördög
    Prücsök D bérlet
    Fülemüle bérlet 

28. vasárnap 10.00 óra  Szegény ördög

Szegény ördög
„A feleségem zakatol, a két gyermek sír... pénz nincs, kenyér nincs… Még ha jönne valaki, 
akit meg lehetne sarcolni. De nem jön… Embernek még szaga sincs rajta. Mit csináljak?! 
Hát várok. Majd talán az isten megkönyörül a maga ördögén…” 
Ezekkel a sorokkal kezdődik a mese, ami egy ágrólszakadt, szegény ördögről, Kámpeczről szól. 
Olyan, de olyan szegény a mi ördögünk, hogy a fiacskái, Ápecz és Bépecz egyre csak sírnak az 
éhségtől. Mi az ördögöt csinálhat ilyenkor egy ördög?  Hát furfanggal próbál segíteni magán!
Az előadást négy éves kortól ajánljuk!

A kisgömböc
Honnan jött és hova tart a kisgömböc? Nem tudja senki sem, gurul, mint a labda, s aki út-
jába akad, azt bizony bekapja. Eszi a csigát, annak a házát, a templomnak tornyát, a harang 
kondultát, a villamos sínét, az óra tik-takját, eszi az ángyomnak térde kalácsát. 
De mielőtt megenné a mesénknek végét, foglalja el mindenki bábszínházi székét!
Az előadást négy éves kortól ajánljuk!
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Girgác Lacku 
„Csúnyáknak és szépeknek,
ifjaknak és véneknek, 
mindenki ámulatára, 
a szájtátiaknak bámulatára,
itt van, megjött
Girgác Lacku Bábszínháza! 
Fellép itt Katka, tündérszép feleségem, Bilimbács, a szürke tinó, Halál uraság, a savanyú 
tekintetű életművész, s természetesen jómagam, Girgác Lacku! Lesz itt móka, kacagás, 
sírás-rívás, ízlés szerint!” 
Girgác Lacku, aki közeli rokona Paprika Jancsinak és Vitéz Lászlónak, szépséges feleségével, 
Katkával együtt Veszprémbe költözött. Innen indul ökrösszekerével az ország minden pontjára, 
mindenhová, ahová hívják! Halált megvető bátorsággal küzd a gonosz ellen, s kicselezi azt, aki 
vele szembeszáll! 
Az előadást négy éves kortól ajánljuk!

Viadal, avagy a kakas, a császár és a gyémánt félkrajcár
A Ládafia Bábszínház bábosa, Néder Norbert legendás, kerekekre szerelt, fonott ládájával ér-
kezik.Közönségét a megszokott „Tökös-mákos jó napot!” köszöntéssel üdvözli. Aztán felépül a 
palota - egy mintás, török szőnyeg kerül a ládából kimagasló, szabálytalan favillákra - , ahol a 
török császár és a gyémánt félkrajcárját visszakapni akaró, elszánt kiskakas csatározik. 
A küzdelem hosszan tart, sok zenével. A közönség bátran belekotyoghat a darabba, sőt, kell is 
neki, ez a dolga!
Az előadást négy éves kortól ajánljuk!  

A magányosan sétáló macska
„Hallgass, várj és figyelj; ez az eset akkor esett, amikor a háziállatok még vadak voltak. Vad 
volt a kutya, vad a ló, a tehén, – vadabb már nem is lehetett -, s ott járkáltak a ringó-rengő 
rengetegben a maguk vad csapásain. De minden vadállatok legvadabbika a macska volt. 
Magában kószált, s minden hely egyforma volt neki.”
Rudyard Kipling meséje az asszonyról, aki háziasítja a vadon erdő vad jószágait: megszelídíti a 
kutyát, a lovat, a tehenet. A magányosan sétáló macskával azonban nem boldogul. Vagy mégis?
Az előadást négy éves kortól ajánljuk!

Gyermekmaskarádé
Fagyos Boldogasszony havában a Bábosházban télűző mulatság tartatik: muzsikusok, alakosko-
dók, komédiások, langaléta figurások várják a mókát szerető gyermeknépet, hogy segítségükkel 
kiseprűzzék a Telet a házból, a városból, de még a környékéről is!
A játékot óvodás és iskolás csoportok számára ajánljuk!
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Új évet kezdünk, s nekem mégis a múltban kalandoznak a gondolataim. 
Az évad eddig látható kiállításai – Báb-Szín-Váz és Báb-Szín-Tér – a báb-
művészet legfontosabb attribútumába, a lényegét meghatározó tárgyba és 
annak terébe próbáltak „behatolni”. Vizsgáltuk a bábtest szerkezetét, belső 
mechanizmusát, anyagiságát, a bábtípusoknak megfelelő szerkezeti elemek 
összehangoltságát, majd a báb és bábos viszonylatában az általuk használt 
terek milyenségét: hogyan szerveződnek téri elemek játéktérré, hányféle 
szcenikai struktúrát lehet felfedezni a bábszínpadon, és így tovább. Egyszó-
val a tér képét is kutattuk. 

S miért írtam, hogy a múltban kalan-
doznak gondolataim most, amikor 
átléptünk megint egy év kapuján? A ki-
állított bábokat, paravánokat, díszlete-
ket a Vojtina Bábszínház archívumából 
gyűjtöttük össze. A tematika által viszont 
megváltozott a bábok és tereik eredeti 
viszonyrendszere, a bábelőadásokból is-
mert kapcsolataik. 
Érdekes felfedezéseket tettem mindkét 
tárlaton…
A bennem lévő bábelőadások élményei a 
bábok láttán felidéződtek, olyan jelene-
tek is előbukkantak belső képernyőmön, 
amit már elfelejtettem. 
Az emlékek még szebbé tettek egy-egy, 
már régen látott bábot, s annak játékte-
rét.
A bábok belső szerkezete és az építészeti, 
szcenikai terek között úgy éreztem ma-
gam, mintha egy belső, láthatatlan világ 
tárult volna fel előttem.
De a legérdekesebb észrevételem az, hogy 
új és új gondolattársítások születtek meg 
a fejemben az újszerű kiállítási tematika 

kapcsán: Iluska Liliánával, Hórihorgas 
Tom Jánoskával barátkozott, Pinokkió 
pedig Ferkóval nézett farkasszemet. 
Új mesék alakultak ebben a kiállítási 
térben, új barátságok szövődtek a bábok 
között… 
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Igazán különleges, ahogy egymásra hat-
nak a tárgyak, a képek, a díszletek! 
S ekkor jutott eszembe: mi lenne, ha 
összegyűjtenénk a vojtinás mesék fő 
figuráit? A boszorkányokat, ördögöket, 
kisnemeseket, királylányokat, bohóco-
kat, és mindenkit, akivel eddig mesét 
játszottunk? A mesei szerepkörök adot-
tak, társítjuk hozzájuk a bábjainkat, és 
építünk nekik egy eddig soha nem látott 
„paravánt”.

Évadunk harmadik kiállítása tehát, kö-
vetve azt a kitűzött szándékunkat, hogy 
belenézünk mindenbe, egy mesei világ 
belső hierarchiáját, tereit és annak lakóit 
próbálja megmutatni. Természetesen a 
vojtinás mesék szereplőinek közremű-
ködésével fog mindez megvalósulni. Bí-
zunk benne, hogy izgalmas képi világot 
tudunk kialakítani, melyben minden 
mesei hős, segítő, gonosztevő, uralkodó, 
vitéz és lovag, királylány és tündér egy 
eddig még nem látott színpadi világban 
mutatja meg önmagát!

A kiállítás címe? Hosszas gondolkodás 

után a Mindigvolt mese mellett 
döntöttünk. „Sosemvolt” is lehetett volna 
a címe, hiszen bábjaink minden mesei 
határvonalat átlépnek ebben a világban, 
nem számít nekik az idő, a kor, sőt, 
még az sem, hogy ki milyen mesének 
a szereplője. Összekeverednek, csopor-
tokba verődnek, hogy egy teljesen új, 
eddig még sosem látott birodalomban 
kapjanak új feladatot. Viszont az tény: 
mesék mindig voltak és lesznek! Tehát 
az, hogy mi most egy teljesen újszerű 
és elképzelt térbe helyezzük megszokott 
mesefiguráinkat, csakis azt erősíti, hogy 
ők bárhova kerülnek, azok maradnak, 
akik eddig is voltak!

A kiállításokat három tehetséges és lelkes 
munkatársammal varázsoljuk rendre 
elétek: Ferenczi Viktóriával, Fábry-Papp 
Krisztinával és Surányi Gergővel.

A kiállítást 2010. március 2-tól 
május 2-ig látogathatjátok. 

Láposi Terka
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A kézműves-bábkészítő napok 
egy igazán mulatságos mesével 
örvendeztetnek meg Benneteket, 
Erős János történetével. János 
olyan bugyuta, mindent összeke-
verő fiúcska, hogy anyja egyre csak 
kesereg miatta. De mégis jóra for-

dul Jánosunk sorsa, mert a sok os-
tobaság ellenére csak tud valamit... 
Nagyon mulatságos János figurája, 
és mindaz, amit tesz. Ha megné-
zitek a mesénket, elkészíthetitek 
Erős János figuráját, és közösen ki 
is próbálhatjátok a bábmozgatást a 
kedves és ötletes bábbal.

A táncház-gyermekjátszó ke-
retében kerek egy órán keresztül 
farsangolhattok a táncos lábú lá-
nyokkal és fiúkkal. 
„Újesztendő, vígságszerző” cím-

Mint olyan sok minden másnak, az időnek is van kereke, ame-
lyen halad, fut, rohan, száguld, cammog, baktat, repül, vánszo-
rog, gurul… Igen, az idő kereke folyvást csak megy. Néha azon 
kapom magam, hogy azt sem tudom, hanyadika van, hol tart az 
idő. Nekem minden január lassan múlik – a február egy kicsit 
talán gyorsabban ér véget. Arra már régen rájöttem, hogy min-
denkinek más az időérzékelése. S az, hogy kinek milyen, olyan 
sok mindentől függ: lelkiállapottól, életkortól, élet- és feladat-
helyzettől, és még ki tudja, mitől! Egy biztos, a Játszószínházban 
ezt a két hónapot mindig vidám játékokkal próbáljuk gyorsabban 
múlatni. S miért? Talán a hideg, hosszú, sötét esték és délutánok 
és a farsangi víg napok miatt!
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mel népi gyermekjátékok soka-
ságát tanulhatjátok meg, amelyek 
mind arra lesznek jók, hogy felvi-
dítsanak kicsit-nagyot ezekben a 
hideg téli napokban. A fiúk kicsú-
folhatják a lányokat, a lányok pel-
lengére állíthatják csípős nyelvük-
kel a legényeket, de még farsangi 
jelmezt is ölthet magára minden-
ki, hátha akkor kelendőbb lesz. 
Sok furcsaság, kacagtató tréfa vár 
Rátok ezen alkalmakon.

A dramatikus napok Mátyás, 
a furfangos című játékunkkal 
folytatódnak. Sokan kíváncsiak a 
dadusra és a Mátyás udvarában 
nevelkedő lánykákra. Történeteik 
által megelevenedik igazságos ki-
rályunk alakja. Több mondán ke-
resztül követhetjük útját Bécsbe, 
Budára, Konstantinápolyba, apró 
kis falucskákba, a szántóvető há-
zába – s van, ahová álruhában 
érkezik Mátyás. Több mint 500 
évesek ezek a legendák, de ma 
is úgy érezzük, mintha minden 
most történne bennük.

A legkisebbeknek szóló 
Babusgató játékunk hírét azok, 
akik már megélték, sokfelé elvit-
ték. Köszönjük Nekik! 

Megszerették, megkedvelték, és 
jönnének még gyakrabban. A né-
hány hónapos babától a három 
éves korú gyermekecskéig várunk 
mindenkit anyukával vagy apu-
kával. Olyan játékokat fűztünk 
lánccá, amelyek alatt a babák 
mosolyogva pihenhetnek, ringa-
tózva gőgicsélhetnek, hintázva 
kacaghatnak, s ebben leginkább 
az anyukájuk segít nekik. Olyan 
színes a Játszószoba ilyenkor, 
mintha a szivárvány minden szí-
nét befogtuk volna, és ide, a Ját-
szószínház termébe zártuk volna 
be egy röpke órára. Pazar brillek, 
tüzes sárgák, pezsdítő pirosak, 
lobbanékony narancsok, és lilák, 
zöldek, kékek… A muzsika vará-
zsa fogja össze az időnként szét-
szaladókat. 

Ugye, mindenki talál magának 
kedvére valót a következő két hó-
nap játszószínházi játékaiból? 

Láposi Terka



Január – Boldogasszony hava
6. szerda  10 és 14 óra
10. vasárnap 10 óra
19. kedd  10 és 14 óra
27. szerda  10 és 14 óra

Január – Boldogasszony hava
7. csütörtök 10 óra BÉRLET
8. péntek  10 óra BÉRLET
12. kedd  10 óra BÉRLET
13. szerda  10 óra BÉRLET
14. csütörtök 10 óra BÉRLET
15. péntek 10 óra BÉRLET
20. szerda   10 óra   BÉRLET
  14 óra SNI
21. csütörtök 10 óra BÉRLET
26. kedd  10 óra BÉRLET
28. csütörtök 10 óra  BÉRLET
31. vasárnap 10 óra

Február – Böjtelő hava
3. szerda  10 óra SNI
  14 óra SNI
14. vasárnap 10 óra
28. vasárnap 10 óra

Február – Böjtelő hava
1. hétfő  10 és 14 óra
15. hétfő  10 és 14 óra    SNI
22. hétfő  10 és 14 óra

Február – Böjtelő hava
2. kedd  10 óra BÉRLET
4. csütörtök 10 óra BÉRLET
  14 óra SNI
18. csütörtök 10 óra BÉRLET
23. kedd  10 óra BÉRLET
24. szerda  10 óra BÉRLET
25. csütörtök 10 óra BÉRLET
26. péntek 10 óra BÉRLET

Január – Boldogasszony hava
11. hétfő  10 és 14 óra
18. hétfő  10 és 14 óra

Január – Boldogasszony hava
22. péntek 10 és 14 óra
24. vasárnap 10 óra 
25. hétfő  10 óra

Erős János

Mátyás, a furfangos DRAMATIKUS

„Újesztendő, vígságszerző”

KÉZMŰVES – BÁBKÉSZÍTŐ

TÁNCHÁZ – GYERMEKJÁTSZÓ

Február – Böjtelő hava
5. péntek  10 és 14 óra
7. vasárnap 10 óra
8. hétfő  10 óra

Babusgató TIPEGŐ
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Erős János
János olyan bugyuta, mindent összekeverő fiúcska, hogy anyja egyre csak kesereg miatta. De 
mégis jóra fordul Jánosunk élete, mert a sok ostobaság ellenére csak tud valamit... Nagyon 
mulatságos János figurája és mindaz, amit tesz. Ha megnézitek a mesénket, utána elkészíthe-
titek Erős János figuráját, és közösen ki is próbálhatjátok a bábmozgatást a kedves és ötletes 
bábbal.

„Újesztendő, vígságszerző” 
Népi gyermekjátékok sokaságát tanulhatjátok meg velünk, amelyek mind arra lesznek jók, 
hogy felvidítsanak kicsit és nagyot ezekben a hideg, téli napokban. A fiúk kicsúfolhatják a lányo-
kat, a lányok pellengére állíthatják csípős nyelvükkel a legényeket, de még farsangi jelmezt is 
ölthet mindenki magára, hátha akkor kelendőbb lesz. Sok furcsaság, kacagtató tréfa vár Rátok 
ezen alkalmakon.

Mátyás, a furfangos 
Miről szól mesénk? Három pajkos és játékos kedvű udvarhölgyről és a királyi nevelő kisasz-
szonyról. Á, dehogyis! Természetesen Mátyás király vándorlásairól, furfangjairól, udvarlásairól, 
és bölcs döntéseiről. 
Á! Erről is, de inkább a három udvarhölgy tanulmányairól, hiszen Eleonóra kisasszony, a neve-
lőnő szépre, jóra próbálja őket szoktatni... 
De tudjátok, mit? Gyertek el, hiszen e játékunkban van olyan mese, amit Nélkületek el sem 
tudnánk játszani!

Babusgató
Nekünk, felnőtteknek, játszóknak és szülőknek egyre fontosabb, hogy ne veszítsük el a mértéket 
a természet ritmusaival. Így gyermekeink fejlődésében is a legtermészetesebb ütemet megtartva 
fedezzük fel magunkban is a hozzá (Természet) és hozzájuk (Gyermekek) vezető utakat! Egy 
játszó-térben az érzékszervekre ható ritmus, kép, muzsika harmóniáját keresve próbálhatja ki 
magát minden szülő annak érdekében, hogy szinte most született (3 hónapostól a 3 évesig) 
gyermekével kiteljesíthesse kapcsolatát. A tartalmakat a magyar nép műveltségéből merítjük. 
Ringatva, énekelve, „babázva” megpróbáljuk „lassúbbítani” az időt, a gyermek életritmusához 
igazítani felnőtt időérzékelésünket.
Erre a foglalkozásra csak az előre bejelentett baba-szülő párt tudjuk fogad-
ni. Egy alkalom egy óra időtartamú, és legfeljebb 30-33 fő (12-15 gyermek és 
szüleik) vehet rajta részt. A részletek felől a 06/52/418-160-as telefonszámon 
érdeklődhetnek Láposi Terkánál vagy Kapusi Miklósnál.
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„Miért ezt választottam? 
Mert szeretem a fecskéket… 
Nincs „happy end”, a jók meg-
halnak, győz az önfeláldozás, a 
mese mégis pozitív gondolatokat 
sugároz, erkölcsi üzenete tiszta. 
A történet szép. Erre a mesére 
szüksége van mindenkinek. 
Jó olvasni, a szoborral együtt 
szemlélni a világot, együtt repül-
ni a fecskével. 
Utóirat: Ovisok! A repülést ne szó 
szerint értsétek!!!!!!!” 

Kerekes Zoltán
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Csilingelnek a gyöngyszemek a Vojtina játékosainak mesefü-
zérén, mert egy újabb gyönyörű történet kerül melléjük, még-
hozzá Kerekes Zoltán mesemuzsikus jóvoltából…



Egy oszlop tetején, maga-
san a város tetején állt a 
boldog herceg szobra. Te-
tőtől talpig arany borította 
vékony fi nom levelekben, két 
ragyogó zafír volt a szeme, 
s hatalmas rubint piroslott 
a kardja markolatán. Nem 
hiába csodálta mindenki. - 
Legalább olyan szép, mint 
egy szélkakas - jegyezte 
meg az egyik városi taná-
csos, aki szerette volna, ha 
híre megy művészi ízlésé-
nek -, csakhogy nincs annyi 
haszna tette hozzá nehogy 
az emberek azt higgyék, 
hiányzik belőle a gyakor-
lati érzék, mert az aztán 
nem hiányzott. - Bár olyan 
lennél mint a boldog her-
ceg! - sóhajtott fel a józan 
anya, mert nyafogott neki a 
kisfi a, hogy hozza le neki a 
csillagokat. - A boldog her-
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A boldog herceg 
Oscar Wilde:

cegnek még álmában sem 
jut eszében, hogy nyafogjon 
valamiért. - Örülök, hogy 
akad legalább egy lény a vi-
lágon, aki tökéletesen bol-
dog - dünnyögte a csalódott 
férfi , amint a csodálatos 
szobrot bámulta. - Olyan 
mint egy angyal - mondták 
az árva gyerekek amikor 
kiléptek a székesegyházból 
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ragyogó skarlátvörös kabát-
ban és tiszta fehér kötény-
ben. - Honnan tudjátok? 
- kérdezte a számtantanár. 
- Sose láttatok angyalt. - 
Dehogynem, álmunkban 
- válaszolták a gyerekek, és 
a számtantanár összerán-
colta a homlokát, és nagyon 
szigorú arcot vágott, mert 
nem helyeselte ha a gyere-
kek álmodnak. Egy éjszaka 
elszállt a város fölött egy kis 
fecske.  Társai már hat hete 
útnak indultak Egyiptom-
ba, de ő hátramaradt, mert 

szerelemes volt a legszebb 
nádszálba. Még a kora ta-
vaszon ismerkedett meg 
vele, amint egy nagy sárga 
pillét kergetett a folyó men-
tén, és a nádszál karcsú 
alakja úgy elbűvölte, hogy 
megállt és megszólította. 
- Szeresselek? - kérdezte 
a fecske, mert kedvelte az 
egyenes beszédet, mire a 
nádszál mélyen megha-
jolt. Így aztán a fecske újra 
meg újra körülrepülte a 
nádszálat, a szárnya meg-
meg érintette és ezüstösen 
fodrozta a vizet. Ez volt a 
vallomása, és így udvarolt 
egész nyáron át. - Micsoda 
nevetséges kapcsolat - csi-
vitelték a többi fecskék -, 
nincs a menyasszonynak 
pénze és túlságosan sok a 
rokona - és csakugyan, a 
folyót szinte elborította a 
nád. Azután beköszöntött 
az ősz, és a fecskék elröpül-
tek. Távozásuk után a kis 
fecske nagyon egyedül ma-
radt, és unni kezdte kedve-
sét. - Örökké csak hallgat 
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- mondta -, és félek, hogy 
ingatag természet, mert 
szüntelenül kacérkodik 
a széllel. - És valóban, a 
nádszál a legkisebb szélre 
is a lehető legkecsesebben 
hajladozott. - Elismerem 
ugyan, hogy otthon ülő te-
remtés - folytatta a fecske -, 
én viszont szeretek utazni - 
szeressen hát utazni a fele-
ségem is! - Eljössz e velem? 
- kérdezte végül a nádszál-
tól, de ez csak a fejét rázta, 
annyira ragaszkodott az 
otthonához. - Hitegettél 
csak! - kiáltotta a fecske. 
- Indulok a piramisokhoz. 
Isten veled! - és elrepült.
Szállt, szállt egész nap, és 
estére megérkezett a város-
ba. - Hol töltsem az éjsza-
kát? - kérdezte. - Remélem, 
felkészültek a fogadásom-
ra. Ekkor megpillantotta 
a szobrot az oszlop tetején. 
- Itt fogok megszállni - kiál-
tott fel -, pompás ez a hely, 
járja a friss levegő is. - És 
leereszkedett egyenesen a 
boldog herceg lába elé. 

- Arany a hálószobám - 
mondta magának halkan, 
amint körülpillantott, és 
aludni készült, de alig dug-
ta a fejét a szárnya alá, rá-
pottyant egy vízcsepp. 
- Milyen különös! - kiáltott 
fel. - Egyetlen felhő sincs az 
égen, tisztán ragyognak a 
csillagok és mégis esik. Bi-
zony szörnyű az éghajlat itt 
Észak-Európában. A nád-
szál ugyan szerette az esőt, 
de csak puszta önzésből. 
Akkor ismét ráhullott egy 
csepp. 



- Mi haszna van egy ilyen 
szobornak, ha még az eső-
től sem véd meg! - kérdez-
te. - Keresnem kell egy jó 
fedeles kéményt - és elha-
tározta, hogy továbbszáll. 
De mielőtt szétnyitotta vol-
na a szárnyait, ráhullott a 
harmadik csepp. Ekkor fel-
nézett és látta - de jaj, mit 
is látott? A boldog herceg 
szeme könnyben úszott, és 
a könnyek végigcsorogtak 
arany orcáján. És a hold-
fényben olyan gyönyörű volt 
az arca, hogy a kis fecskét 
elöntötte a szánalom. 

- Ki vagy te? - kérdezte. 
- Én vagyok a boldog her-
ceg. 
- Miért sírsz akkor? - kér-
dezte a fecske. 
- Teljesen átáztattak a 
könnyeid. - Míg éltem és 
emberi szívem volt - felelte a 
szobor -, azt se tudtam, mi 
a könny, mert a Gondtalan-
ság Palotájában laktam, 
ahova nem léphet be a szo-
morúság. Nappal a kertben 
játszottam társaimmal, 
este pedig a Nagy Teremben 
én nyitottam meg a táncot. 
A kertet magas fal vette kö-
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rül, de nekem eszembe sem 
jutott megkérdezni, hogy 
mi van a falon túl, olyan 
szép volt odabenn minden. 
Az udvaroncaim boldog 
hercegnek neveztek, és én 
csakugyan boldog voltam, 
ha az öröm boldogság. Így 
éltem és így haltam meg. 
És most, hogy holt vagyok, 
ideállítottak olyan magas-
ra, hogy látnom kell a vá-
ros minden szörnyűségét és 
nyomorúságát, és bár a szí-
vem ólomból van, mást sem 
csinálok, csak sírok. - Úgy, 
hát belül nem is arany? - 
jegyezte meg magában a 
fecske. De udvariasabb volt 
annál, semhogy kimondjon 
egy ilyen személyes termé-
szetű észrevételt. - Mesz-
sze innen - folytatta mély, 
zengő hangon a szobor -, 
jó messze valamelyik kis ut-
cában áll egy szomorú ház. 
Ablaka éppen nyitva van, 
és én egy asszonyt látok 
odabenn, amint az asztal 
mellett ül. Arca keskeny és 

megviselt, keze durva és vö-
rös, telis-tele tűszúrással, 
mert az asszony varrónő. 
Golgotavirágokat hímez 
éppen egy atlaszruhára, 
amelyet a királyné legked-
vesebb udvarhölgye visel 
majd a legközelebbi udvari 
bálon. A szoba sarkában, 
az ágyon betegen fekszik 
a kisfia. Lázas, és naran-
csot kér. De az édesanyja 
nem tud mást adni neki, 
csak vizet, s így a kisfiú sir. 
Fecském, fecském, kicsi 
fecském, nem vinnéd-e el 
neki a rubintot a kardom 
markolatából? Lábamat 
ehhez a talapzathoz erősí-
tették, magam nem tudok 
mozdulni. - Engem várnak 
már Egyiptomban - mond-
ta a fecske. - Társaim föl-le 
cikáznak a Nílus fölött, és 
beszélgetnek a nagy lótusz-
virágokkal. Hamarosan 
elpihennek a nagy király 
piramisában. Ott fekszik 
a király is, festett koporsó-
ban. Sárga vászonba bur-
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kolták, és bebalzsamozták 
fűszerekkel. A nyakában 
halványzöld jáde-lánc van, 
és a keze mint a száraz le-
vél. - Fecském, fecském, 
kicsi fecském - mondta a 
herceg -, várhatnál-e még 
egy éjszakát, lennél-e a kö-
vetem? A kisfi ú olyan szom-
jas, és az édesanyja olyan 
szomorú. 

- Ha meggondolom, én nem 
is szeretem a fi ukat - felel-
te a fecske. - Múlt nyáron, 
amikor a folyó mellett ta-
nyáztam, volt ott két durva 
kölyök, a molnár fi ai, akik 
unos-untalan kővel hajigál-

tak. Persze, nem találtak 
el, mi fecskék sebesebben 
repülünk annál, és az én 
famíliám különösen híres 
a gyorsaságáról, hanem 
azért ez tiszteletlenség volt. 
De a boldog herceg úgy el-
szomorodott, hogy a kis 
fecske megsajnálta. - Bár 
nagyon hideg van - mondta 
-, egy éjszakára mégis ma-
radok és a követed leszek. 
- Köszönöm kicsi fecske 
- mondta a herceg. Így az-
tán a fecske kicsípte a nagy 
rubintot a herceg kardjából 
és a csőrébe fogva a tetők 
fölé emelkedett. Elszállt a 
székesegyház tornya mel-
lett ahol az angyalok fehér 
márványszobrai állnak. 
Elsuhant a palota fölött, és 
hallotta a tánc dobogását. 
Egy szép fi atal lány épp 
akkor lépett ki az erkély-
re szerelmesével. - Milyen 
csodálatosak a csillagok 
- mondta a férfi  -, és mi-
lyen csodálatos a szerelem 
hatalma. - Remélem, hogy 
idejében elkészül a ruhám 
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az udvari bálra - felelte a 
lány -, golgotavirág-hím-
zést rendeltem rá, de a var-
rónők olyan lusták. 

A fecske átsuhant a folyó 
felett, és látta a hajó-árbo-
cokon lengő lámpásokat. 
Elszállt a gettó fölött és 
látta, amint az alkudozó 
öreg zsidók rézserpenyőben 
méregetik a pénzt. Végül 
elérkezett ahhoz a szomorú 
házhoz és benézett. 
A kisfi ú lázasan hánykoló-
dott az ágyban, anyját pe-
dig a fáradságtól elnyomta 

az álom. Beröpült hát a 
szobába, és letette az asz-
talra, az asszony gyűszűje 
mellé a nagy rubintot. Az-
tán gyengéden körülrepül-
te az ágyat, és szárnyával 
legyezgette a kisfi ú homlo-
kát. 
- Milyen jó hűvös van - mond-
ta a kisfi ú -, most már meg 
fogok gyógyulni - és édes 
álomba merült. Akkor a 
fecske visszaszállt a boldog 
herceghez és elmondta mit 
végzett. - Furcsa - jegyezte 
meg -, csöppet se fázom - 
pedig meglehetősen hideg 
van. - Mert jót cselekedtél, 
azért - mondta a herceg. 
A kis fecske elgondolkozott 
ezen és aztán elaludt. 
A gondolkozás ugyanis 
mindig elálmosította.

S hogy mi történt ezután a 
boldog herceggel és új ba-
rátjával, a kis fecskével, azt 
a következő számunkban 
olvashatjátok...
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Vasárnapi előadások - színházterem
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JANUÁR

10. vasárnap 10.00 óra  A kisgömböc
17. vasárnap 10.00 óra  Girgác Lacku
    A Kabóca Bábszínház (Veszprém) vendégjátéka

24. vasárnap 10.00 óra  Viadal, avagy a kakas, a császár és a   
    gyémánt félkrajcár
    A Ládafia Bábszínház (Biatorbágy) vendégjátéka

31. vasárnap 10.00 óra  Szegény ördög
    BEMUTATÓ

FEBRUÁR

7. vasárnap 10.00 óra  Szegény ördög
14. vasárnap 10.00 óra  A kisgömböc
21. vasárnap 10.00 óra  A magányosan sétáló macska
    A Tintaló Társulás (Kecskemét) vendégjátéka

28. vasárnap 10.00 óra  Szegény ördög

Szegény ördög
„A feleségem zakatol, a két gyermek sír... pénz nincs, kenyér nincs… Még ha jönne 
valaki, akit meg lehetne sarcolni. De nem jön… Embernek még szaga sincs rajta. Mit 
csináljak?! Hát várok. Majd talán az isten megkönyörül a maga ördögén…” 
Ezekkel a sorokkal kezdődik a mese, ami egy ágrólszakadt, szegény ördögről, Kámpeczről 
szól. Olyan, de olyan szegény a mi ördögünk, hogy a fiacskái, Ápecz és Bépecz egyre csak 
sírnak az éhségtől. Mi az ördögöt csinálhat ilyenkor egy ördög?  Hát furfanggal próbál 
segíteni magán!
Az előadást négy éves kortól ajánljuk!
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A kisgömböc
Honnan jött és hova tart a kisgömböc? Nem tudja senki sem, gurul, mint a labda, s aki 
útjába akad, azt bizony bekapja. Eszi a csigát, annak a házát, a templomnak tornyát, a 
harang kondultát, a villamos sínét, az óra tik-takját, eszi az ángyomnak térde kalácsát. 
De mielőtt megenné a mesénknek végét, foglalja el mindenki bábszínházi székét!
Az előadást négy éves kortól ajánljuk!

Girgác Lacku 
„Csúnyáknak és szépeknek,
ifjaknak és véneknek, 
mindenki ámulatára, 
a szájtátiaknak bámulatára,
itt van, megjött
Girgác Lacku Bábszínháza! 
Fellép itt Katka, tündérszép feleségem, Bilimbács, a szürke tinó, Halál uraság, a sa-
vanyú tekintetű életművész, s természetesen jómagam, Girgác Lacku! Lesz itt móka, 
kacagás, sírás-rívás, ízlés szerint!” 
Girgác Lacku, aki közeli rokona Paprika Jancsinak és Vitéz Lászlónak, szépséges feleségé-
vel, Katkával együtt Veszprémbe költözött. Innen indul ökrösszekerével az ország minden 
pontjára, mindenhová, ahová hívják! Halált megvető bátorsággal küzd a gonosz ellen, s 
kicselezi azt, aki vele szembeszáll! 
Az előadást négy éves kortól ajánljuk!

Viadal, avagy a kakas, a császár és a gyémánt félkrajcár
A Ládafia Bábszínház bábosa, Néder Norbert legendás, kerekekre szerelt, fonott ládájával 
érkezik.Közönségét a megszokott „Tökös-mákos jó napot!” köszöntéssel üdvözli. Aztán 
felépül a palota - egy mintás, török szőnyeg kerül a ládából kimagasló, szabálytalan favil-
lákra - , ahol a török császár és a gyémánt félkrajcárját visszakapni akaró, elszánt kiskakas 
csatározik. A küzdelem hosszan tart, sok zenével. A közönség bátran belekotyoghat a da-
rabba, sőt, kell is neki, ez a dolga!
Az előadást négy éves kortól ajánljuk!  

A magányosan sétáló macska
„Hallgass, várj és figyelj; ez az eset akkor esett, amikor a háziállatok még vadak vol-
tak. Vad volt a kutya, vad a ló, a tehén, – vadabb már nem is lehetett -, s ott járkáltak 
a ringó-rengő rengetegben a maguk vad csapásain. De minden vadállatok legvadab-
bika a macska volt. Magában kószált, s minden hely egyforma volt neki.”
Rudyard Kipling meséje az asszonyról, aki háziasítja a vadon erdő vad jószágait: megsze-
lídíti a kutyát, a lovat, a tehenet. A magányosan sétáló macskával azonban nem boldogul. 
Vagy mégis?
Az előadást négy éves kortól ajánljuk!
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Családi hétvégék - Játszószínház

Január – Boldogasszony hava
10. vasárnap 10 óra

Január – Boldogasszony hava
31. vasárnap 10 óra

Február – Böjtelő hava
14. vasárnap 10 óra
28. vasárnap 10 óra

Január – Boldogasszony hava
24. vasárnap 10 óra 

Erős János

Mátyás, a furfangos DRAMATIKUS

KÉZMŰVES – BÁBKÉSZÍTŐ

Február – Böjtelő hava
7. vasárnap 10 óra

Babusgató TIPEGŐ
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Erős János
János olyan bugyuta, mindent összekeverő fiúcska, hogy anyja egyre csak ke-
sereg miatta. De mégis jóra fordul Jánosunk élete, mert a sok ostobaság elle-
nére csak tud valamit… Nagyon mulatságos János figurája és mindaz, amit 
tesz. Ha megnézitek a mesénket, utána elkészíthetitek Erős János figuráját, és 
közösen ki is próbálhatjátok a bábmozgatást a kedves és ötletes bábbal.

Mátyás, a furfangos 
Miről szól mesénk? Három pajkos és játékos kedvű udvarhölgyről és a királyi 
nevelő kisasszonyról. Á, dehogyis! Természetesen Mátyás király vándorlásai-
ról, furfangjairól, udvarlásairól, és bölcs döntéseiről. 
Á! Erről is, de inkább a három udvarhölgy tanulmányairól, hiszen Eleonóra 
kisasszony, a nevelőnő szépre, jóra próbálja őket szoktatni… 
De tudjátok, mit? Gyertek el, hiszen e játékunkban van olyan mese, amit Nél-
kületek el sem tudnánk játszani!

Babusgató
Nekünk, felnőtteknek, játszóknak és szülőknek egyre fontosabb, hogy ne ve-
szítsük el a mértéket a természet ritmusaival. Így gyermekeink fejlődésében 
is a legtermészetesebb ütemet megtartva fedezzük fel magunkban is a hoz-
zá (Természet) és hozzájuk (Gyermekek) vezető utakat! Egy játszó-térben az 
érzékszervekre ható ritmus, kép, muzsika harmóniáját keresve próbálhatja 
ki magát minden szülő annak érdekében, hogy szinte most született (3 hó-
napostól a 3 évesig) gyermekével kiteljesíthesse kapcsolatát. A tartalmakat 
a magyar nép műveltségéből merítjük. Ringatva, énekelve, „babázva” meg-
próbáljuk „lassúbbítani” az időt, a gyermek életritmusához igazítani felnőtt 
időérzékelésünket.
Erre a foglalkozásra csak az előre bejelentett baba-szülő párt tudjuk 
fogadni. Egy alkalom egy óra időtartamú, és legfeljebb 30-33 fő (12-15 
gyermek és szüleik) vehet rajta részt. A részletek felől a 06/52/418-160-
as telefonszámon érdeklődhetnek Láposi Terkánál vagy Kapusi Miklós-
nál.



A Vojtina Bábszínház
nyitvatartási rendje: 

A pénztár nyitvatartása:
hétfő-péntek: 9-12.30

és 13-18 óráig
szombat: 9-13 óráig
vasárnap: 9-12 óráig

Az információ nyitvatartása:
hétfő-péntek 8-18 óráig
szombaton: 9-13 óráig

vasárnap: 9-12 óráig

A kiállítás megtekinthető:
hétfő-péntek: 9-18 óráig

szombat: 9-13 óráig
vasárnap: 9-12 óráig

A hétköznapi (bérletes) bábszínházi 
előadásokra és játszószínházi 

foglalkozásokra korlátozott számban jegyek 
válthatók a színház jegypénztárában. 

A hétköznapi játszószínházi foglalkozásokra 
szervezett csoportok jelentkezését várjuk.

A hétköznapi bábszínházi előadásokra jegyek is 
válthatók a színház jegypénztárában.

A 2009/2010-es évad 
bérlet- és jegyárai 
2009. szeptember 1-től:
Gyermekelőadás: 900.- Ft/fő
Játszószínházi foglalkozás: 750.- Ft/fő
Felnőttelőadás: 1000.- Ft/fő
Gyermekelőadásokra szóló bérlet: 2700.- Ft/fő
 
Kedvezményes jegyár három vagy 
többfős családok részére:
Gyermekelőadás: 750.- Ft/fő
Játszószínházi foglalkozás: 650.- Ft/fő 

Az előadásokra és a családi 
játszószínházi foglalkozásokra jegyek 
válthatók a színház jegypénztárában 
(4026 Debrecen, Kálvin tér 13.), 
jegyek foglalhatók telefonon (52/418-160) 
és honlapunkon 
(www.vojtinababszinhaz.hu). 

A vasárnapra lefoglalt jegyeket 
vasárnap 9.30-ig lehet átvenni 
a színház jegypénztárában.

A színház a műsorváltoztatás jogát fenntartja!



Kiemelt támogatóink: 
Nemzeti Kulturális Alapprogram 
Debrecen város Önkormányzata 

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Támogatóink:

HÍR-KER Építőipari, 
Kereskedelmi és szolgáltató Kft.

4033 Debrecen, Sámsoni u. 127. 

Makovei Árnyékolástechnikai Kft. 
4028 Debrecen, Hadházi u. 19. 

Kartonpack Dobozipari Rt. 
Debrecen, Galamb u. 11. 

Sok magyar népmesében fordul elő, hogy a főhős találkozik valakivel, 
aki segítséget kér tőle. Önzetlen tettéért cserébe a későbbiekben 

hálás viszonzást kap majd a megsegítettektől. 
Álljon most itt azoknak a neve, akik megkönnyítik meséink 

hőseinek útját a bábszínpadra!
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